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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka 
(UMiG; Urząd) 

 

Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka (Burmistrz), od 16 listopada 2014 r. 
(akta kontroli str. 3, 4-6, 491) 

 

1. Organizacja ochrony danych osobowych w UMiG. 

2. Wykorzystywanie wdrożonych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony 
danych osobowych. 

3. Zarządzanie danymi danymi osobowymi przetwarzanymi, w tym gromadzonymi, 
w UMiG. 

 

Od 25 maja 2018 r. do czasu zakończenia kontroli1 oraz dla zdarzeń 
wcześniejszych, jeśli miały wpływ na kontrolowaną działalność 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

Paweł Lipowski specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/154/2019 z 4 września 2019 r. 

 (akta kontroli str. 1-2) 
 

                                                      
1 17 grudnia 2019 r.  

2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności3 
W okresie objętym kontrolą Burmistrz prawidłowo przygotował Urząd do wdrożenia 
rozporządzenia RODO4. Ochrona danych osobowych w UMiG była prowadzona 
efektywnie, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu RODO. 

W Urzędzie opracowano dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych 
zgodną z wymogami RODO, w tym przeprowadzono analizę ryzyka w przetwarzaniu 
wybranych kategorii danych osobowych, prowadzono rejestry: czynności 
przetwarzania danych oraz kategorii czynności przetwarzania danych i naruszeń 
bezpieczeństwa danych. 

W UMiG wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), o odpowiednich 
kwalifikacjach, któremu zagwarantowano niezależność w wykonywaniu funkcji. 
IOD wykonywał swoje zadania określone w przepisach o ochronie danych 
osobowych, w tym prowadził szkolenia z tego zakresu dla wszystkich pracowników 
Urzędu. 

Osoby przetwarzające dane w UMiG posiadały stosowne upoważnienia, a osobom, 
z którymi rozwiązano umowę o pracę w Urzędzie, odbierano dostęp do systemów 
informatycznych zawierających dane osobowe. 

Podstawą powierzenia przetwarzania danych podmiotom zewnętrznym były umowy, 
a IOD na bieżąco monitorował przetwarzanie powierzonych danych. 

Ustalono przy tym, że Urząd nieterminowo przesłał do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (UODO) informację o wyznaczeniu IOD. Ponadto stwierdzone 
w ramach kontroli nieprawidłowości, polegające na braku klauzul informacyjnych dla 
klientów UMiG w jego tymczasowych lokalizacjach oraz składowania zbędnych 
materiałów w serwerowni, zostały w toku kontroli usunięte.  

W UMiG wdrożono i przestrzegano zabezpieczeń wynikających z obowiązujących 
procedur bezpieczeństwa oraz informowano pracowników i gości o przetwarzaniu 
ich danych osobowych, w tym o stosowaniu monitoringu wizyjnego (poza dwoma 
lokalizacjami tymczasowymi, w których obowiązek informacyjny dopełniono 
w trakcie kontroli). Monitoring wizyjny był stosowany w dozwolonych miejscach. 

W stwierdzonym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie 
z przyjętymi procedurami, Urząd poinformował osobę, której to naruszenie 
dotyczyło. O przetwarzaniu danych osobowych i o przyjętych rozwiązaniach 
dotyczących ich ochrony informowano pracowników i kandydatów do pracy. 
W UMiG uregulowano proces niszczenia dokumentów zawierających dane 
osobowe. 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1 i Dz. Urz. UE L 127 z dnia 23 maja 2018 r., str. 2). 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja ochrony danych osobowych w UMiG 

1.1. Przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami RODO 

Zarządzeniem Nr 105/2018 z dnia 25 maja 2018 r. administrator danych osobowych 
(Burmistrz) wprowadził w UMiG dokumentację przetwarzania danych osobowych: 

 Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w UMiG (Polityka 
bezpieczeństwa); 

 Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym w UMiG (Instrukcja ZSI);  

 Regulamin Ochrony Danych Osobowych w UMiG (Regulamin ODO).  

Sekretarz Gminy wskazał, że inwentaryzacja zbiorów danych oraz czynności 
przetwarzania została wykonana w ramach (zewnętrznej) usługi wdrożenia RODO 
w Urzędzie. Na podstawie zbiorów danych i czynności zostały zidentyfikowane 
kluczowe procesy przetwarzania (np. kadry i płace, rekrutacja, sprawy obywatelskie, 
„e-Urząd” i monitoring wizyjny) i przeprowadzono dla nich analizę ryzyka. Dodał, że 
o konieczności przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania decydował stopień 
ryzyka (prawdopodobieństwo x skutek). 

(akta kontroli str. 606, 607-608)   

W okresie objętym kontrolą w UMiG przeprowadzono analizy zagrożeń i ryzyka dla 
przetwarzania danych osobowych: 

 w systemie monitoringu wizyjnego (19 maja 2018 r.); 

 w systemie monitoringu sieci wewnętrznej, stacji roboczych oraz poczty 
elektronicznej „A.nV.” (5 listopada 2018 r.); 

 w rejestrze PESEL w związku z art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 września 
2010 r. o ewidencji ludności6 (23 września 2018 r.) 

Analizy te (jako załączniki do oceny skutków przetwarzania danych osobowych) 
zawierały m.in.: 

 metodę szacowania ryzyka; 

 inwentaryzację zasobów z uwzględnieniem grup zasobów wykorzystywanych 
w danym procesie (m.in. z uwzględnieniem obszarów krytycznych); 

 tabelę analizy ryzyka z określeniem: prawdopodobieństwa i jego skutków, 
poziomu ryzyka i zaleceń; 

 w przypadku monitoringu systemu informatycznego: ocenę zastosowanych 
rozwiązań domyślnej ochrony danych osobowych i jej wypływ na zmniejszenie 
ryzyka naruszenia praw i wolności pracownika (art. 25 RODO); 

 wnioski z analizy ryzyka oraz domyślnej ochrony danych osobowych (w tym 
ryzyka udostępnienia danych bez podstawy prawnej); 

 tabele/plan postępowania z ryzykiem (pod względem zagrożenia, 
proponowanego zabezpieczenia, niezbędnych zasobów finansowych, 
odpowiedzialności za wykonanie oraz planowanej daty realizacji (od maja 2018 r. 
do 15 listopada 2019 r.) oraz terminu realizacji i jego statusu7. 

W UMiG przeprowadzono trzy oceny skutków przetwarzania danych osobowych 
wraz z analizą ryzyk dla czynności przetwarzania: 

 w systemie monitoringu wizyjnego (w maju 2018 r.); 

                                                      
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 1397; dalej: ustawa o ewidencji ludności. 
7 Termin realizacji zadań wynikał z odrębnych oświadczeń Administratora o stanie ich realizacji, przedkładanych 

odrębnie przez IOD na podstawie ww. analiz. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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 w systemie monitoringu systemu informatycznego, w tym poczty elektronicznej 
(w listopadzie 2018 r.); 

 udostępniania przez UMiG danych osobowych z rejestru PESEL w oparciu 
o przesłankę interesu prawnego oraz przetwarzania danych w rejestrze 
mieszkańców oraz przechowywanej dokumentacji pisemnej w trybie art. 46 ust. 2 
pkt 1 i 3 ustawy o ewidencji ludności (we wrześniu 2019 r.). 

Oceny skutków zawierały m.in.: 

 cele, kryteria oceny i analizy ryzyka w kontekście organizacji; 

 kategorie danych, którymi administrował UMiG; 

 rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz dla 
naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą oraz mienia, występujące 
incydentalnie i powtarzające się; 

 opis operacji przetwarzania danych (podstawa prawna, opis wymagania, stan 
faktyczny z uwzględnieniem celu przetwarzania danych); 

 wnioski końcowe; 

 plan postępowania z ryzykiem przewidywał ograniczenie ryzyka przede 
wszystkim poprzez (odpowiednio): 

 zastosowanie rozwiązania umożliwiającego anonimizację wizerunku osób 
innych niż te występujące z żądaniem z art. 15 RODO; 

 zastosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych (wdrożenie 
aplikacji informatycznej); 

 szkolenie warsztatowe z przykładami właściwej i niewłaściwej oceny interesu 
prawnego przy udostępnianiu danych z rejestru PESEL. 

(akta kontroli str. 248, 249-250, 251-254, 255-264, 265-277, 278-289) 

W okresie objętym kontrolą Administrator zapewnił sporządzenie raportu z analizy 
ryzyka dla ww. trzech czynności (ryzyk).  

Ogólna analiza zagrożeń i ryzyka dla przetwarzania danych osobowych została 
przeprowadzona przed wejściem w życie RODO i wchodziła w skład Polityki 
bezpieczeństwa. 

(akta kontroli str. 7-123, 248, 249-290) 

Według stanu na 27 września 2019 r. Administrator podjął działania w związku 
z ww. trzema analizami ryzyka (realizując zalecenia z tych analiz): 

 od 25 maja 2018 r.: 

 wdrożono autoryzację wydruku na głównych urządzeniach kserujących 
(poprzez kod pracownika); 

 przekazano pracownikom (do podpisu) i klientom UMiG klauzulę informacyjną 
zawierającą: cel, podstawę prawną, zakres i sposób stosowania monitoringu 
wizyjnego (z wyjątkiem dwóch tymczasowych lokalizacji Urzędu);  

 zabezpieczono powierzenie danych osobowych poprzez zawarcie umów 
powierzenia oraz współadministrowania danymi osobowymi; 

 wyposażono pomieszczenie Wydziału Spraw Administracyjnych i Kadr, 
w którym przechowywana jest dokumentacja osobowa w miernik wilgotności 
i temperatury; 

 wdrożono wskazaną a Instrukcji ZSI procedurę wysyłania komputerów 
stacjonarnych oraz laptopów do serwisu bez dysku twardego (aplikacja 
informatyczna); 

 1 grudnia 2018 r. wdrożono system do wykrywania zagrożeń w systemach 
informatycznych, w tym naruszeń ochrony danych osobowych;  

 31 grudnia 2018 r. Administrator wydał zarządzenie w sprawie monitoringu 
wizyjnego wraz z procedurą anonimizacji i udostępniania nagrań z monitoringu;  
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 22 lutego 2019 r. wdrożono szyfrowanie dysków twardych w urządzeniach 
mobilnych (laptopy); 

 30 września 2019 r. zakupiono aplikację do anonimizacji wizerunków osób, 
celem realizacji prawa dostępu do danych osobowych z systemu monitoringu 
wizyjnego; 

 1 października 2019 r. zainstalowano system kontroli dostępu do serwerowni; 

 zaplanowano przeprowadzenie (7 stycznia 2020 r.) szkolenia dla Dyrektora 
Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie udostępniania danych z rejestru 
PESEL w oparciu o przesłankę interesu prawnego. 

(akta kontroli str. 248, 249-250, 290) 

W okresie objętym kontrolą do UMiG nie wpłynęły skargi odnoszące się do ochrony 
danych osobowych.  

W dniu 15 października 2019 r. do Urzędu wpłynął wniosek o uchylenie uchwały 
Rady Miasta Nr VIII/101/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skarg 
na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS). 
Wnioskodawca wskazał na uchybianie RODO przez tę uchwałę. Przewodniczący 
Rady zwrócił się do IOD UMiG o zajęcie stanowiska w sprawie podejrzenia 
naruszenia ochrony danych skarżącego poprzez użycie tzw. danych profilowania 
danych. IOD Urzędu w odpowiedzi wskazał, że ze względu na nierozpatrywanie 
uchwał w sposób zautomatyzowany w UMiG (art. 22 RODO) wniosek ten był 
niezasadny. O wniosku poinformowano Prezesa UODO 26 listopada 2019 r. 
Wnioskodawca został poinformowany o przekazaniu sprawy przez dyrektora 
MGOPS do Prezesa UODO wraz z przekazaniem klauzuli informacyjnej.   

(akta kontroli str. 3, 4-5, 606, 607-608, 620-634, 804, 805-810) 

W okresie objętym kontrolą w UMiG prowadzono w formie elektronicznej: rejestr 
czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania. Opis w tym 
zakresie znajduje się w pkt. 2.1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

W Urzędzie powierzono wykonywanie funkcji IOD firmie zewnętrznej. Firma ta 
świadczyła również usługi IOD na terenie Gminy od maja 2018 r.: dla Gminnego 
Zarządu Dróg, MGOPS, Zarządu Budynków Komunalnych, Międzyzakładowej 
Pracowniczej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej (MPKOP), Centrum Kultury 
i Turystyki w Wieliczce, Przedszkola Samorządowego: Nr 2 i Nr 5 oraz Zarządu 
Gospodarki Komunalnej. 

Sekretarz Gminy wyjaśniając, w jaki sposób UMiG ograniczał i zabezpieczał się 
przed wystąpieniem konfliktu interesów w działalności IOD (zapewniając mu 
niezależność), który jako podmiot zewnętrzny prowadzący działalność gospodarczą 
wypełniał swoje funkcje na rzecz UMiG na zasadzie tzw. outsourcingu oraz na tej 
samej zasadzie realizował swoje zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy, 
wskazał że w związku z art. 37 ust. 3 RODO świadczenie usług dla większości 
jednostek organizacyjnych Gminy przez podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą nie powinno powodować konfliktu interesów. Dodał, że dzięki objęciu 
przez jeden podmiot większości jednostek organizacyjnych Gminy usprawniono 
przepływ i uspójniono polityki i procedury ochrony danych osobowych. 

(akta kontroli str. 425-426, 427-428)     

W UMiG dokumentację dotyczącą naruszeń ochrony danych osobowych 
(określającą okoliczności naruszenia, skutki i podjęte działania) stanowiły: 

 rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, którego wzór stanowił załącznik do 
Polityki bezpieczeństwa; 
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 instrukcja postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania 
danych osobowych (załącznik do Polityki bezpieczeństwa)8; 

 sprawozdanie ze sprawdzenia doraźnego systemu ochrony danych osobowych 
(realizowanego przy naruszeniu i zmierzającego do wyjaśnienia jego przyczyn 
oraz skutków), którego wzór stanowił załącznik do Polityki bezpieczeństwa. 

W okresie objętym kontrolą (do 12 grudnia 2019 r.) w rejestrze naruszeń ujęto jedno 
naruszenie ochrony danych poprzez przesłanie przez pracowników UMiG 
(w ramach Urzędu) 30 lipca 2019 r. za pomocą elektronicznej poczty służbowej 
nieszyfrowanej korespondencji zawierającej: PESEL osoby niebędącej 
pracownikiem Administratora, PESEL pracownika Administratora oraz zrzutów 
z ekranów programu do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości (zawierające PESEL ww. osób, imię i nazwisko, 
dane adresowe, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. kopie deklaracji 
o wysokości opłaty). Korespondencja emailowa nie była skierowana do osoby spoza 
Urzędu. Naruszenie zgłosił do IOD dyrektor Wydziału IT. Nie stwierdzono przy tym 
obowiązku zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu oraz konieczności 
zawiadomienia osoby, której dane dotyczą9. Wskazano, że nie wystąpiły skutki 
zagrażające naruszeniem praw i wolności fizycznych, jednak brak szyfrowania 
wiadomości zawierających PESEL mógł doprowadzić do mylnego zaadresowania 
korespondencji.  

Po ww. incydencie IOD i dyrektor Wydziału IT przeprowadzili sprawdzenie doraźne 
systemu ochrony danych osobowych (w sierpniu 2019 r.) w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydziale Rachunkowości Budżetowej. 
W jego wyniku stwierdzono, że przyczyną naruszenia Polityki bezpieczeństwa był 
błąd ludzki. 

W ramach podjętych działań zaradczych przeprowadzono szkolenie doraźne 
(w sierpniu 2019 r.) dla osoby, która dokonała naruszenia, o bezpiecznym 
przesyłaniu danych oraz konsekwencji ich nieuprawnionego użycia. 

(akta kontroli str. 7-123, 248, 249-250, 334, 335-336, 337-339, 804, 805-810) 

Dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych na zlecenie Administratora 
sporządził podmiot zewnętrzny (IOD prowadzący działalność gospodarczą) na 
podstawie umowy z 20 kwietnia 2018 r.; zatwierdził ją Burmistrz jako Administrator. 

Ww. dokumentacja została przedstawiona i omówiona na szkoleniach z ochrony 
danych osobowych, przeprowadzonych przez IOD dla wszystkich pracowników 
UMiG uczestniczących w procesie przetwarzania danych (17 i 18 maja 2019 r.), tj. 
dla 103 osób. Pracownicy każdorazowo potwierdzali zapoznanie się z dokumentacją 
przez podpisywanie wydawanego im upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych. Dokumentacja ta została również zamieszczona na wewnętrznym 
portalu intranetowym Urzędu. 

W zakres udostępnianej dokumentacji wchodziły: 

 Polityka bezpieczeństwa (z załącznikami); 

 Instrukcja ZSI (z załącznikami); 

 Regulamin ODO. 

Załączniki do Polityki bezpieczeństwa, poza ww. wskazanymi dokumentami, 
określały m.in. wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; wzór 
wykazu zbiorów danych osobowych; wzór upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych; wzór oświadczenia o zachowaniu poufności i zapoznaniu się 

                                                      
8 Dotyczyła danych przetwarzanych w formie tradycyjnej oraz elektronicznie. Definiowała m.in. przykłady 

naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz działania naprawcze dla pięciu kategorii naruszeń 
(w tym błędów użytkowników). W jej treści omyłkowo wskazano numerację tego dokumentu. 

9 Na podstawie analizy oceny wagi naruszenia praw i wolności osób sporządzonej według metodyki ENISA. 
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z przepisami o ochronie danych osobowych; wzór rejestru osób upoważnionych do 
przetwarzania danych osobowych; przykładowe klauzule informacyjne przy 
pobieraniu danych osobowych; wzór rejestru udostępnionych danych osobowych; 
wzór rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; wzór rejestru 
umów o współadministrowanie danymi osobowymi oraz wzór umowy 
o współadministrowanie danymi osobowymi.    

Celem Instrukcji ZSI było zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych 
osobowych w UMiG, rozumianego, jako zapewnienie: poufności, integralności, 
rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie.  

Celem Regulaminu ODO było jak najlepsze zaznajomienie pracowników 
i współpracowników z zasadami ochrony danych osobowych. Regulamin odnosił się 
do RODO oraz Polityki bezpieczeństwa.  

(akta kontroli str. 7-123, 350-351, 352-355, 606, 607-608, 609-614)  

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że dokumentacja zawierająca techniczne aspekty 
zabezpieczeń (tj. Instrukcja ZSI, raporty z analizy ryzyka oraz ocena skutków dla 
monitoringu wizyjnego oraz monitoringu poczty elektronicznej) była znana tylko 
pracownikom Wydziału IT, Sekretarzowi Gminy i Burmistrzowi. 

(akta kontroli str. 606, 607-608)   

1.2. Wyznaczenie i działanie IOD  

IOD został wyznaczony w UMiG zarządzeniem Nr 105/2018 Burmistrza z dnia 
25 maja 2018 r.10. Zakres zadań IOD został opisany w § 8 Polityki bezpieczeństwa. 
Obejmował m.in.: 

 informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, 
którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na 
mocy RODO; 

 monitorowanie przestrzegania przepisów RODO oraz polityk Administratora lub 
podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych. 

IOD wykonywał swoje zadania na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej 
z Burmistrzem (prowadząc działalność gospodarczą m.in. z zakresu wdrożeń 
systemów ochrony danych, szkoleń o ochronie danych osobowych oraz pełnienia 
funkcji IOD). IOD został wybrany w procedurze konkursu ofert. 

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Burmistrz (Administrator) zawarł z ww. firmą zewnętrzną 
(prowadzącym działalność gospodarczą) umowy, których przedmiotem było: 

 wykonanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych (wdrożenie 
RODO) w UMiG do 25 maja 2018 r.; 

 powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu realizacji ww. zadań; 

 powierzenie pełnienia funkcji IOD i realizacji zadań wskazanych w art. 39 RODO 
(od 25 maja do 31 grudnia 2018 r.). 

W dniu 2 stycznia 2019 r. Burmistrz zawarł kolejne umowy z ww. firmą zewnętrzną 
(do 31 grudnia 2019 r.) powierzające: 

 pełnienie funkcji IOD i realizacji zadań określonych w art. 39 RODO 
(od 1 stycznia 2019 r.); 

 przetwarzanie danych osobowych (w trybie art. 28 RODO) niezbędnych przy 
wykonywaniu umowy świadczenia usług IOD. 

W okresie objętym kontrolą IOD nie pełnił innej funkcji w UMiG; nie było również 
zmian na tym stanowisku. Do umowy dołączono wykaz zaakceptowanych 
podmiotów przetwarzających, obejmujący jeden podmiot (firma zajmująca się pocztą 
elektroniczną).  

                                                      
10 Zarządzenie ws. wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Wieliczce oraz powołania Inspektora Ochrony Danych. 
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Regulamin organizacyjny UMiG wprowadzony zarządzeniem Nr 249/2017 
Burmistrza z dnia 3 listopada 2017 r. nie uwzględniał w strukturze Urzędu IOD. 

(akta kontroli str. 3-5, 7-139, 140-143, 144-151, 425-426, 427-428, 429-431) 

Odnosząc się do kontrolowania sposobu wykonywania obowiązków przez IOD, 
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w całym okresie świadczenia usługi IOD zapewniał 
bieżącą obsługę w wyznaczonych terminach w siedzibie UMiG oraz zdalnie. 
Na wypadek zdarzeń losowych podmiot świadczący usługę IOD wyznaczał zastępcę 
IOD (będącego IOD m.in. w jednostkach oświatowych Gminy). Osoba zastępująca 
IOD w Urzędzie była pracownikiem ww. firmy zewnętrznej11. 

 (akta kontroli str. 3, 4-5, 163-165, 425-426, 427-428, 432-434)     

Na stronie internetowej BIP UMiG (zakładka Ochrona danych osobowych) podano 
(według stanu na 27 września 2019 r.) kontakt do IOD (telefoniczny, emailowy 
i adres korespondencyjny). Strona internetowa UMiG (w zakładce Kontakt – Dane 
osobowe) przekierowywała użytkownika do ww. informacji w BIP Urzędu. Ponadto 
dane IOD znajdowały się w każdej klauzuli informacyjnej stosowanej w UMiG. 

(akta kontroli str. 3, 4-5, 152-153, 487, 488-490, 492-524)   

IOD posiadał wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania i marketingu. W latach 
2017-2019 (do marca) uczestniczył w czterech szkoleniach z zakresu ochrony 
danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Osoba wskazana przez IOD 
UMiG jako zastępująca IOD w Urzędzie posiadała wyższe wykształcenie, w okresie 
od czerwca 2018 r. do marca 2019 r. ukończyła pięć szkoleń z zakresu ochrony 
danych osobowych. Współpracowała z IOD od 2016 r., od maja 2018 r. pełniła 
funkcję IOD m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach 
oświatowych. 

(akta kontroli str. 3, 4-5, 154-162)   

Odnosząc się do kryteriów, którymi kierowano się przy wyborze IOD, oraz sposobu 
sprawdzania jego kompetencji do pełnienia tej funkcji, Sekretarz Gminy wyjaśnił, 
że przeprowadził w imieniu Administratora weryfikację kompetencji IOD w zakresie 
procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki, a także przetwarzania 
danych osobowych. Dodał, że istotnym kryterium przy wyborze IOD było jego 
kilkunastoletnie doświadczenie ze współpracy z samorządem terytorialnym. 

Administrator kontrolował wykonywanie obowiązków IOD poprzez: 

 okresową ocenę realizacji zadań IOD w formie ankiety kierowanej do dyrektorów 
wydziałów12; 

 sprawdzanie dostępności IOD w siedzibie UMiG w wyznaczonych terminach; 

 weryfikację jakości pracy IOD w związku z pytaniami pracowników UMiG 
dotyczącymi m.in. doboru podstaw prawnych przetwarzania, adekwatności 
danych osobowych na: wnioskach, w tym o udostępnienie informacji publicznej 
oraz na stosowanych w Urzędzie formularzach. 

(akta kontroli str. 425-426, 427-428, 480)  

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że wykonywanie obowiązków IOD realizował podmiot 
zewnętrzny, co eliminowało ryzyko konfliktu interesów w realizacji jego zadań. IOD 
nie wykonywał innych zadań i obowiązków w Urzędzie.  

(akta kontroli str. 350-351, 352-355)  
 
W okresie objętym kontrolą IOD w związku z powierzeniem przetwarzania danych 
osobowych m.in.: 

                                                      
11 Na podstawie wewnętrznej procedury powołania zastępcy IOD, IOD Urzędu przedstawiał Administratorowi 

kandydatury zastępców (3 osoby).  
12 Ankieta zawierała (zamknięte) pytania odnoszące się do wspierania działania wydziałów UMiG poprzez m.in. 

klauzule informacyjne, tworzenie umów powierzeń, udzielania konsultacji oraz konstruowanie zgód na 
przetwarzanie danych osobowych. Badanie ankietowe w UMiG przeprowadzono w grudniu 2018 r.  
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 przygotowywał projekty umów powierzenia danych osobowych oraz opiniował 
umowy przedstawiane przez podmioty przetwarzające; 

 w przypadku danych przetwarzanych w aplikacjach firmy „V.”, IOD doprowadził 
do zmian w ogólnopolskim wzorze umowy stosowanym przez tą firmę, 
wskazując, że właściwą formą przetwarzania jest w tych przypadkach 
współadministrowanie danymi przez UMiG oraz jednostki oświatowe Gminy 
(UMiG miał reprezentować pozostałych współadministratorów przy wyborze 
podmiotu przetwarzającego). 

Realizacja zadań IOD w związku z informowaniem pracowników oraz Administratora 
o ich obowiązkach związanych z ochroną danych obejmowała w szczególności: 

 szkolenia dla pracowników UMiG13; 

 przygotowywanie materiałów prezentujących zmiany w prawie dotyczącym 
ochrony danych osobowych (tzw. ustawa wdrażająca RODO z 2019 r.14), 
publikowanych w intranecie; 

 weryfikację celów oraz podstaw pr. przetwarzania w klauzulach informacyjnych; 

 wsparcie w przygotowaniu klauzul informacyjnych wymaganych ustawą 
wdrażającą RODO oraz monitorowanie ich umieszczenia w BIP oraz 
w widocznym miejscu w siedzibie Administratora; 

 doradzanie w zakresie adekwatności przetwarzanych danych m.in. w procesie 
przetwarzania danych w ramach budżetu obywatelskiego Gminy; 

 przygotowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych także 
w ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)15; 

 udział w opracowaniu zasad udostępnienia danych osobowych w trybie ustawy 
o dostępie do informacji publicznej16. 

W ramach utrwalania, rozpowszechniania i ochrony wizerunku osób 
uczestniczących w wydarzeniach organizowanych w Urzędzie stosowano: 

 zgodę na przetwarzania wizerunku pracownika; 

 zgodę na przetwarzanie wizerunku osoby biorącej udział w imprezach i innych 
wydarzeniach i uroczystościach organizowanych przez UMiG17; 

 klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem wizerunku podczas transmisji 
sesji Rady Miejskiej; 

 klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem wizerunku osoby stanowiącej 
jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza; 

 klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych na oficjalnym 
fanpage Urzędu. 

(akta kontroli str. 195-244, 487, 488-490, 492-524, 526-547, 606, 607-608, 618-619)  
W ramach monitorowania przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych 
osobowych IOD: 

                                                      
13 M. in. program szkolenia z 17-18 maja 2018 r. obejmował m.in. zasady przetwarzania danych osobowych oraz 

przetwarzanie wizerunku osoby sportretowanej oraz osób stanowiących ogół całości, otoczenia, krajobrazu 
oraz przetwarzanie danych na oficjalnych fanpage’ach portali społecznościowych („F.”, „I.”). 

14 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730); 
dalej: tzw. ustawa wdrażająca. 

15 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych członków rodziny i osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym (ZFŚS); klauzula informacyjna wobec poręczycieli (ZFŚS); zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych w ZFŚS oraz klauzula informacyjna wobec wnioskującego o przyznanie świadczenia 
w ramach ZFŚS. 

16 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429); dalej: 
ustawa o dostępie do informacji publicznej. 

17 Dotyczyło to pól eksploatacji: strony internetowej; fanpage „F.”; profilu „I.”; stronie BIP; gabloty w siedzibie 
Urzędu oraz serwisu internetowym „y.”.   
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 przeprowadził oględziny stanowisk pracy (pod względem pracy z dokumentami, 
ustawienia monitora, przestrzegania zasad czystego: wydruku i biurka)18; 

 współpracował z Administratorami Systemu Informatycznego (tj. pracownikami 
Wydziału IT) w weryfikacji ostrzeżeń z systemu monitoringu poczty elektronicznej 
oraz elektronicznych narzędzi pracy i stwierdzaniu ewentualnych podejrzeń 
naruszania ochrony danych osobowych19; 

 przeprowadził audyty wybranych procesów przetwarzania – za kryterium wyboru 
procesów uznano potencjalne istotne ryzyko naruszenia praw i wolności 
podmiotu danych, tj.:  

 przetwarzania danych osobowych w procesie monitoringu wizyjnego,  

 przetwarzania danych osobowych w procesie monitoringu poczty 
elektronicznej oraz urządzeń sieciowych w tym narzędzi informatycznych 
wykorzystywanych przez pracowników 

 udostępnienia danych osobowych przez Wydział Spraw Obywatelskich 
w związku z art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności.  

IOD udzielał na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych poprzez 
ocenę skutków w ww. procesach (monitoringu wizyjnego; monitoringu poczty 
elektronicznej oraz urządzeń sieciowych w tym narzędzi informatycznych 
wykorzystywanych przez pracowników; udostępnienia danych osobowych przez 
Wydział Spraw Obywatelskich). 

W okresie objętym kontrolą organ nadzorczy nie współpracował z IOD, gdyż nie było 
takiej potrzeby. 

(akta kontroli str. 195-196, 197-202, 203-244, 487, 488-490, 548-555, 556-560)  

UMiG z opóźnieniem poinformował Prezesa UODO o wyznaczeniu IOD. Opis w tym 
zakresie znajduje się w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości niniejszego 
wystąpienia.         

1.3. Inne działania UMiG związane z wdrażaniem RODO 

Na stronie internetowej BIP UMiG (zakładka Ochrona danych osobowych)20 
znajdowały się klauzule informacyjne: ogólna oraz szczegółowe dotyczące m.in. 
przetwarzania danych na podstawie obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze (w tym prowadzenie rejestru wyborców), przy zamówieniach 
publicznych oraz w postępowaniu administracyjnym w sprawach załatwianych 
milcząco. Były one aktualizowane od lipca do września 2019 r. Strona internetowa 
UMiG (w zakładce Kontakt – Dane osobowe) przekierowywała użytkownika do ww. 
informacji w BIP UMiG. 

W klauzulach informacyjnych wskazano m.in. Administratora, kontakt do IOD oraz 
cele dla jakich dane osobowe były w UMiG przetwarzane (w tym zadania określone 
w przepisach prawa). 

W Urzędzie stosowano również klauzule przekazane przez podmioty zewnętrzne 
(m.in. dotyczące prowadzenia CEIDG, spraw związanych z wydawaniem dowodów 
osobistych i prowadzenia ewidencji ludności). Z uwagi na skalę osób, których dane 
dotyczą, stosowano m.in. klauzule dotyczące prowadzenia rejestru wyborców, 
budżetu obywatelskiego, rozpatrywania skarg i wniosków.  

                                                      
18 Oględziny te (sprawdzenie planowe systemu ochrony danych osobowych) odbyły się m.in. 10 września 

2018 r., 22 listopada 2018 r., 11 stycznia 2019 r. i 2 września 2019 r.; w ich wyniku nie stwierdzono 
niezgodności. Wzór planu sprawdzenia planowego systemu ochrony danych osobowych stanowił załącznik nr 
15 do Polityki bezpieczeństwa (w ww. dokumentach omyłkowo wskazano nr 14). 

19 Odbywało się to w drodze alarmów w przypadku m.in. zbyt dużej liczby wydruków, zmiany zasobach 
oprogramowania, podłączenia zewnętrznego nośnika danych, zmian w zasobach sprzętowych i informacji 
o monitorowaniu komputera użytkownika.  

20 Dostęp 27 września 2019 r. 
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Ponadto w ramach realizacji obowiązków wynikających z tzw. ustawy wdrażającej 
RODO stosowano w Urzędzie m.in. klauzule dotyczące: gminnego programu 
rewitalizacji, uchwalania miejscowych planów odbudowy, wnoszenia uwag do 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
W ramach obowiązków związanych ze współadministrowaniem w procesie 
elektronicznego naboru do przedszkoli stosowano odrębną klauzulę informacyjną. 
Na podstawie art. 14 RODO w UMiG stosowano klauzulę z momentem wszczęcia 
postępowania administracyjnego z urzędu.     

(akta kontroli str. 3, 4-5, 152-153, 487, 488-490, 492-524)   

W wyniku oględzin ogólnodostępnych pomieszczeń UMiG (24 września 2019 r.) 
ustalono, że21: 

 w pomieszczeniach (korytarze) stale użytkowanych przez UMiG znajdowały się 
klauzule informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych 
w Urzędzie (klauzula ogólna i klauzule szczegółowe, w tym przekazane przez 
Ministerstwo Cyfryzacji); 

 we wszystkich budynkach stale użytkowanych przez UMiG zainstalowany był 
monitoring wizyjny; 

 przy wejściach do budynków znajdowały się dobrze widoczne i czytelne 
informacje o zainstalowanych kamerach („obiekt monitorowany” i symbol 
kamery), przy czym informacji o zainstalowanych kamerach nie było w ww. 
tymczasowych lokalizacjach UMiG. 

(akta kontroli str. 188, 192-194, 370, 487, 488-490, 492-524) 

W ramach przygotowania UMiG do wprowadzenia RODO, Administrator zlecił 
opracowanie (ww.) analizy zagrożeń i ryzyka dla przetwarzania danych osobowych 
(stanowiła załącznik do Polityki bezpieczeństwa22). Została ona przygotowana przez 
IOD 7 maja 2018 r. i przyjęta w tym dniu do wiadomości przez Administratora. 

W analizie (z 25 maja 2018 r.) zidentyfikowano zagrożenia dla poufności, 
dostępności i integralności danych osobowych, tj.: 

 pięć sytuacji z wysokim poziomem ryzyka i sformułowano na tej podstawie 
zalecenia obejmujące m.in. zastosowanie czujki: dymu, temperatury, wilgotności 
w archiwum zakładowym i serwerowni oraz szyfrowanie wiadomości lub 
zabezpieczenie plików hasłem; 

 pięć sytuacji z umiarkowanym poziomem ryzyka i sformułowano na tej podstawie 
zalecenie obejmujące m.in. podpisywanie umów powierzenia danych zgodnych 
z RODO, instalację systemu kontroli dostępu w serwerowni, wdrożenie systemu 
autoryzacji wydruków oraz opracowanie procedur udostępnienia nagrań CCTV.  

Przed wejściem w życie przepisów RODO (7 maja 2018 r.) na zlecenie 
Administratora IOD przeprowadził audyt systemu informatycznego w UMiG, którego 
celem była weryfikacja systemów informatycznych oraz przygotowanie zaleceń 
mających zapewnić maksymalną ochronę danych osobowych wynikającą z RODO. 

W okresie objętym kontrolą w UMiG nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych, 
których tematyka obejmowałaby zagadnienia ochrony danych osobowych. 

(akta kontroli str. 3, 4-5, 7-123, 166-180, 181-187) 

Szkolenia dla wszystkich pracowników Administratora przeprowadził IOD w dniach 
17-18 maja 2018 r. Ponadto 13 marca 2019 r. IOD przeprowadził szkolenie 
z zakresu projektu tzw. ustawy wdrażającej RODO dla 31 pracowników UMiG 

                                                      
21 Oględzinami objęto pięć lokalizacji UMiG, tj.: ul. Powstania Warszawskiego 1 (siedziba), ul. E. Dembowskiego 

59 (lokalizacja tymczasowa), ul. J. Słowackiego 49 (lokalizacja tymczasowa), ul. Pocztowa 1 oraz ul. H. 
Sienkiewicza 2. 

22 W jej treści omyłkowo wskazano numerację tej analizy. 
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(dla nowych pracowników Urzędu i osób, których dziedzinowo ustawa wdrażająca 
dotyczyła). 

W UMiG zgodnie z Polityką bezpieczeństwa IOD szkolił każdego nowo 
zatrudnianego pracownika. Ponadto IOD przeprowadzał konsultacje zmierzające do 
rozwiązania konkretnych problemów związanych z przetwarzaniem danych 
w Urzędzie. 

(akta kontroli str. 350-351, 352-355, 606, 607-608, 609-615) 

Według stanu na 15 października 2019 r. w UMiG zatrudnionych było 165 osób 
(158,55 etatów). Kontrolą objęto dokumentację kadrową pracowników wybranych 
dwóch z 24 komórek organizacyjnych UMiG: Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki 
i Komunikacji Społecznej (9 pracowników) oraz Wydziału Spraw Obywatelskich 
(7 pracowników). W aktach osobowych tych pracowników znajdowały się certyfikaty 
potwierdzające udział w szkoleniu z zakresu przepisów o ochronie danych 
osobowych, uwzględniającego RODO przeprowadzonego przez IOD. Certyfikaty te 
pochodziły z okresu od 17 maja 2018 r. do 13 marca 2019 r. (szkolenia 
przeprowadzane były dla wszystkich pracowników oraz sukcesywnie dla nowo 
przyjmowanych pracowników). 

(akta kontroli str. 372, 373, 382-386, 411-413) 

Poniesione przez UMiG koszty związane z wdrożeniem RODO wyniosły łącznie 
26,9 tys. zł, w tym: oprogramowanie „A. nV.” (16,2 tys. zł), oprogramowanie „E.” 
(2,1 tys. zł), filtry do LCD (700 zł), pendrivy szyfrowane (2,1 tys. zł) oraz 
opracowanie dokumentacji związanej z wdrożeniem RODO w Urzędzie (5,8 tys. zł).  

Łączne koszty świadczenia obsługi IOD w okresie objętym kontrolą wyniosły (do 
30 listopada 2019 r.) 52,2 tys. zł.  
W okresie objętym kontrolą UMiG nie poniósł wydatków w związku z niewłaściwym 
stosowaniem RODO. 

(akta kontroli str. 195-196, 197-202, 486, 487-490, 561-573) 

1.4. Nadzór UMiG nad podległymi jednostkami w obszarze 
stosowania RODO 

W okresie objętym kontrolą Administrator opiniował wnioski kierowników jednostek 
oświatowych z terenu Gminy dotyczące uzgodnień (z nim jako organem 
prowadzącym) odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu 
ochrony przechowywanych nagrań monitoringu wizyjnego. W ramach opiniowania 
weryfikowano m.in. wyniki konsultacji z radami pedagogicznymi, radami rodziców 
i samorządem uczniowskim.  

Administrator weryfikował stosowanie przepisów RODO w jednostkach podległych 
(m.in. szkoły) przez oświadczenia o stanie wdrożenia RODO wypełnione przez 
kierowników tych jednostek. Celem składania tych oświadczeń było ustalenie 
poziomu dostosowania tych jednostek do RODO. Dotyczyły one m.in. wdrożenia 
odpowiedniej polityki bezpieczeństwa wraz z wymaganymi rejestrami, powołania 
IOD oraz stwierdzonych naruszeń ochrony danych. Oświadczenia te składane były 
m.in. w grudniu 2018 r.  

Ponadto Administrator zweryfikował realizację przez Gminny Zarząd Dróg 
obowiązku informacyjnego w miejscach pobierania opłat wprowadzonego przez 
art. 12 tzw. ustawy wdrażającej RODO. 

Jednostki podległe Gminie jako samodzielni administratorzy danych osobowych 
w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO decydowali indywidualnie o ustanowieniu IOD. We 
wszystkich jednostkach podległych (za wyjątkiem Straży Miejskiej) funkcję IOD 
świadczyły podmioty zewnętrzne (Straż Miejska na stanowisko IOD powołała 
swojego pracownika). 
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Sekretarz Gminy wyjaśnił, że art. 37 ust. 2 RODO daje uprawnienie „grupie 
przedsiębiorstw” do wyznaczenia wspólnego IOD. Gmina nie skorzystała z tego 
uprawnienia pozostawiając wybór IOD i weryfikacji jego kompetencji jednostkom 
podległym.     
Sekretarz Gminy wskazał, że UMiG nie zarejestrował skarg w zakresie 
przetwarzania danych osobowych przez jednostki podległe. Nie odnotowano 
również sygnałów o nieprawidłowościach. 

(akta kontroli str. 350-351, 352-355, 356-365, 366-369) 
W działalności UMiG w obszarze organizacji ochrony danych osobowych 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Administrator poinformował Prezesa UODO o wyznaczeniu IOD w formie 
elektronicznej 31 lipca 2018 r.23, tj. 67 dni po jego wyznaczeniu w Urzędzie 
(IOD został wyznaczony w Urzędzie 25 maja 2018 r.). Powyższe nie było zgodne 
z art. 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych24. Zgodnie 
z tym przepisem o wyznaczeniu IOD zawiadamia się Prezesa UODO w terminie 
14 dni od dnia jego wyznaczenia.  

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że przyczynami opóźnienia były duża intensywność 
oraz rozległość działań dostosowujących UMiG do RODO angażująca w ten 
proces niemal wszystkich pracowników Administratora. Dodał, że Administrator 
25 maja 2018 r. opublikował wymagane w formularzu zgłoszeniowym do UODO 
dane IOD na stronie BIP Urzędu oraz w siedzibie Administratora, a uchybienie 
terminowi zgłoszenia IOD nie miało wpływu na możliwość skontaktowania się 
z IOD przez osoby, których dane przetwarzał Administrator (w konsekwencji na 
realizację praw podmiotów danych) oraz możliwość pozyskania danych 
i skontaktowania się organu nadzorczego (UODO) z IOD (od 25 maja 2018 r. 
IOD realizował obowiązek punktu kontaktowego dla tego organu).  

(akta kontroli str. 163, 164-165, 635, 636-637) 
2. W wyniku oględzin ogólnodostępnych pomieszczeń UMiG (24 września 2019 r.) 

ustalono, że klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania danych 
osobowych w UMiG nie było w tymczasowych lokalizacjach Urzędu przy 
ul. E. Dembowskiego 59 (budynek dworca PKP) i przy ul. J. Słowackiego 49 
(budynek prywatny).  

Zdaniem NIK w ten sposób Urząd nie zapewnił właściwej informacji dla jego 
klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych, co było niezgodne z art. 13 ust. 
1-2 RODO.  

IOD wyjaśnił (4 października 2019 r.), że w ww. tymczasowych lokalizacjach 
(w trakcie kontroli) umieszczono wymagane klauzule informacyjne. Dodał, 
że z uwagi na fakt, że o celach i sposobach przetwarzania danych w zbiorze 
danych monitoring decydują inni administratorzy (podmioty trzecie), podjął z nimi 
rozmowy w celu umieszczenia wymaganego obowiązku informacyjnego wraz 
z piktorgramem, co zrealizowano 4 października 2019 r.  

W wyniku ponownych oględzin (25 października 2019 r.) potwierdzono, że w ww. 
tymczasowych lokalizacjach Urzędu umieszczono klauzule informacyjne 
dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula ogólna oraz klauzule 
szczególne do danych czynności, w tym przekazane przez Ministerstwo 
Cyfryzacji), a w przypadku budynku przy ul. E. Dembowskiego 59 zamieszczono 
informację o monitoringu wizyjnym (w drugiej z ww. lokalizacji nie stosowano 
monitoringu wizyjnego). 

(akta kontroli str. 188, 192-194, 370) 

                                                      
23 Za pośrednictwem strony www.biznes.gov.pl 
24 Dz. U. z 2019 r. poz. 1781. 
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NIK ocenia pozytywnie działania UMiG w obszarze organizacji ochrony danych 
osobowych w Urzędzie. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegające na opóźnieniu w powiadomieniu Prezesa 
UODO o wyznaczeniu IOD oraz braku klauzul informacyjnych dotyczących 
przetwarzania danych klientów Urzędu w dwóch tymczasowych lokalizacjach UMiG 
nie miały charakteru zasadniczego i nie były związane z kluczowymi ryzykami dla 
ocenianego obszaru. 

2. Wykorzystywanie wdrożonych rozwiązań w zakresie 
ochrony danych osobowych 

2.1. Prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami RODO 

W Urzędzie prowadzono rejestr czynności przetwarzania danych, który zawierał 
wszystkie informacje wymagane w art. 30 ust. 1 RODO25. Rejestr ten prowadzony 
był w formie elektronicznej. Według stanu na 30 września 2019 r. obejmował on 
m.in. 108 zdefiniowanych czynności przetwarzania danych oraz planowany termin 
usunięcia kategorii danych – wskazywano m.in. cztery tygodnie dla monitoringu 
wizyjnego i do 50 lat dla dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych, 
odnosząc się również do rzeczowego wykazu akt, a także przechowywanie danych 
bezterminowo oraz do odwołania zgody.  Przewidziano transfer do kraju trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej (ze wskazaniem kraju, podmiotu i dokumentacji 
odpowiednich zabezpieczeń) tylko w przypadku prowadzenia stron na portalach 
społecznościowych wskazano: USA i Program Tarcza Prywatności UE-USA26.  

(akta kontroli str. 7-123, 248, 249-250, 291-330) 

Rejestr czynności przetwarzania był aktualizowany ośmiokrotnie w okresie od 
sierpnia 2018 r. do października 2019 r. Uzasadnieniem jego aktualizacji było 
wprowadzanie systemu informatycznego do kontroli dotacji dla placówek 
oświatowych, wprowadzenie nowej czynności (m.in. monitoring systemu 
informatycznego w tym monitoring poczty elektronicznej), zmiana okresu 
przechowywania (prowadzenie rejestru pracowników i akt pracowniczych), 
powierzenie przetwarzania, w tym archiwizowania nagrań z sesji Rady Miejskiej, 
podmiotowi zewnętrznemu.    

(akta kontroli str. 425-426, 427-428, 435-443) 

W Urzędzie prowadzono również rejestr kategorii czynności przetwarzania danych, 
który zawierał wszystkie wymagane informacje wymienione w art. 30 ust. 2 RODO27. 
Według stanu na 30 września 2019 r. obejmował osiem kategorii przetwarzań 
(w maju 2018 r.: trzy). Były to: udostępnianie i utrzymywanie aplikacji „e-D.” 
(służącej do elektronicznego zarządzania sprawami Urzędu); udostępnianie usługi 
poczty elektronicznej, administrowanie kontami użytkowników poczty, 
przechowywanie i archiwizowanie korespondencji email oraz udostępnianie usługi 
utrzymania i udostępniania strony www, przechowywanie i archiwizowanie 
zawartości stron www. Rejestr prowadzony był w formie elektronicznej. 

  

                                                      
25 Jego wzór stanowił załącznik do Polityki bezpieczeństwa. 
26 Podstawa prawna przekazania do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (na podstawie decyzji 

Komisji Europejskiej), tj. decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjęta na 
mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej 
przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176) (Dz. U. UE L. z dnia 1 
sierpnia 2016 r. 207.1). 

27 Stanowił on załącznik Nr 20 do Polityki bezpieczeństwa. 
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Wśród administratorów wskazywano:  

 jednostki Gminy: Straż Miejską, Gminny Zarząd Dróg, MGOPS, Zarząd 
Cmentarza Komunalnego, Zarząd Budynków Komunalnych (podmioty 
te posiadały własnych IOD); 

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dla trzech projektów 
finansowanych z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (podmiot 
ten posiadał własnego IOD); 

 NFOŚiGW dla projektu budowy kanalizacji w Gminie; 

 Archiwum Narodowe w Krakowie dla obrotu dokumentacją archiwalną; 

 zakład ubezpieczeń dla realizacji umowy ubezpieczenia grupowego; 

 MPKOP działającą przy UMiG. 

Okres trwania przetwarzania określono do czasu rozwiązania umowy powierzenia 
przetwarzania danych lub zakończenia okresu trwałości/realizacji projektu. 

Rejestr przewidywał tzw. podpowierzanie przetwarzań (dla podwykonawcy) w trzech 
przypadkach (m.in. dla przechowywania, udostępniania, utrwalania i usuwania 
danych w ramach udostępnianej mocy obliczeniowej procesorów, przestrzeni 
pamięci operacyjnej i dyskowej). Nie przewidywano przekazywania danych do 
państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.    

(akta kontroli str. 7-123, 248, 249-250, 331-333) 

Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych był aktualizowany z uwagi na 
zaprzestanie lub rozpoczęcie przetwarzania danych określonego typu28. 

W ww. rejestrach nie znajdowały się informacje o kategoriach danych, które były 
zbędne (nadmierne).  

(akta kontroli str. 635, 636-637, 638-641) 

2.2. Upoważnienia do przetwarzania danych 

Administrator prowadził rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych 
z wyszczególnieniem ich zakresu, daty nadania upoważnienia, daty ustania 
upoważnienia oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru (w podziale na 
poszczególne komórki organizacyjne). Rejestr wyodrębniał upoważnienia w związku 
z zakresem czynności każdego z pracowników oraz pełnioną funkcją (np. w komisji 
socjalnej, komisji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 

(akta kontroli str. 350-351, 352-355) 
Pracownicy otrzymywali imienne upoważnienia wydawane przez Administratora, 
zgodnie z zajmowanym stanowiskiem (uszczegółowionym w jego opisie) wraz 
z oświadczeniem (do podpisu) o zachowaniu poufności i zapoznaniu się 
z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Upoważnienia te znajdowały się poza aktami personalnymi (w odrębnym zbiorze 
dokumentów, przechowywanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych 
i Kadr). Potwierdzono to poprzez kontrolę zbioru upoważnień i akt personalnych 
pracowników dwóch z 24 komórek organizacyjnych UMiG: Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Komunikacji Społecznej (9 pracowników) oraz Wydziału Spraw 
Obywatelskich (7 pracowników). Upoważnienia dla wszystkich tych pracowników 
ujęte były w rejestrze osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 
(wskazującym: nazwisko, imię, stanowisko oraz obecną i byłą komórkę 

                                                      
28 Aktualizacji dokonano we wrześniu 2018 r. (realizacja projektu UE), w styczniu 2019 r. (działalność MPKOP 

oraz obsługa aplikacji „e-D.”) oraz we wrześniu 2019 r. (wypożyczenie dokumentacji archiwalnej). 
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organizacyjną pracownika29). Zakres upoważnień był zgodny z wykonywanym 
zakresem czynności przez poszczególne osoby. 

(akta kontroli str. 372, 373, 376-380, 382-386, 411-413) 

Kontrolą objęto wybranych 12 umów zlecenia i umów o dzieło zakwalifikowanych ze 
względu na potencjalne przetwarzanie danych osobowych (z 47 takich umów 
zawartych przez UMiG w okresie objętym kontrolą, tj. próba 25% umów). Umowy te 
dotyczyły m.in. przygotowania, organizacji i prowadzenia szkolnych zawodów 
sportowych; pozyskiwania danych dotyczących źródeł ogrzewania budynków; 
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz wykonania operatów 
szacunkowych. 

W 10 z badanych umów znajdowało się upoważnienie Administratora do 
wykonywania czynności przetwarzania danych osobowych (poza jedną umową 
tożsame z datą zawarcia umowy).  

Dwie umowy dotyczące: organizowania i prowadzenia zajęć ruchowo-rekreacyjnych 
dla użytkowników obiektu „Orlik” oraz prowadzenia zajęć tanecznych dla zespołu 
folklorystycznego, nie zawierały takich upoważnień. Dyrektor Wydziału Kultury, 
Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej wyjaśniła, że w przypadku tych umów nie 
dochodziło do przetwarzania danych jak również do przebywania w obszarze gdzie 
były przechowywane dane osobowe. 

Do umów dołączone były: 

 informacje o przetwarzaniu danych osobowych zleceniobiorcy (klauzule 
informacyjne przekazywane zleceniobiorcom); 

 oświadczenia o zachowaniu poufności i zapoznaniu się z przepisami o ochronie 
danych osobowych. 

Przetwarzanie danych zleceniobiorców oparte było na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
(niezbędność do podjęcia i wykonywania umowy) oraz na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
(niezbędność przetwarzania do wykonywania zadań określonych w przepisach 
prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych).  
W przypadku wszystkich umów zleceniobiorcy nie wyrazili zgody na udostępnianie 
danych osobowych (imienia i nazwiska) na zasadach określonych w ustawie 
o dostępie do informacji publicznej (w tym publikacji tych danych w BIP oraz na 
stronie internetowej Gminy, a także udostępnianie ich na wniosek, zgodnie z art. 10 
ww. ustawy)30.  
Zleceniobiorcy (osoby fizyczne), z którymi zawarto ww. umowy, byli ujęci w rejestrze 
osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (część „zleceniobiorcy”) 
prowadzonym w UMiG. 

(akta kontroli str. 372, 373, 381, 387-397, 481-484, 485, 486, 745-802)  

W UMiG wykorzystywano system zarządzania użytkownikami i prawami dostępu 
w ramach usługi katalogowej („A. D”). Kontrolą objęto losowo wybraną grupę 
sześciu spośród 21 osób (28%), z którymi rozwiązano stosunek pracy po 25 maja 
2018 r. oraz dwóch pracowników (100%), którzy zostali przeniesieni na inne 
stanowiska pracy w ramach UMiG po 25 maja 2018 r. 

W wyniku oględzin ustalono, że:  

 w ww. systemie konta byłych pracowników zostały zablokowane (w momencie 
zakończenia stosunku pracy), co powodowało brak możliwości logowania do 
systemu informatycznego Urzędu; 

                                                      
29 Poza jedną osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym. Dla jednego z pracowników zmieniającego miejsce 

pracy w ramach UMiG, na podstawie wniosku dyrektora wydziału, IOD opiniował w imieniu Administratora 
zmianę upoważnienia do przetwarzania danych na zakres zgodny z zakresem czynności na nowym 
stanowisku (konieczny do wykonywania obowiązków służbowych). 

30 Zgoda ta obejmowała również podanie do publicznej wiadomości daty zawarcia umowy, okresu jej 
obowiązywania, przedmiotu oraz wartości umowy. 
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 ww. system rejestrował datę ostatniej modyfikacji konta użytkownika, która była 
dokonywana przez administratora systemu informatycznego; 

 zarejestrowana w ww. systemie informatycznym data ostatniej 
modyfikacji/wejścia na konto danego użytkownika, była wcześniejsza niż data 
rozwiązania stosunku pracy z daną osobą; 

 dostęp do systemów informatycznych obecnych pracowników był adekwatny do 
zakresu aktualnie wykonywanych obowiązków zawodowych31.  

(akta kontroli str. 372, 373-375, 403-406) 

W okresie objętym kontrolą UMiG powierzył przetwarzanie danych na podstawie 50 
umów (według stanu na 30 października 2019 r.), w tym w lipcu i wrześniu 2019 r. 
Urząd zawarł 32 umowy z placówkami niepublicznymi (przedszkolami, punktami 
przedszkolnymi i szkołami) na czas realizacji zadania, tj. do rozliczenia ostatniej 
otrzymanej dotacji od Administratora. Przedmiotem tych umów było powierzenie 
przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym służącym do kontroli 
udzielonych dotacji placówkom z budżetu Gminy. Administrator przetwarzał ww. 
dane osobowe na podstawie art. 36 ust. 4 tej ustawy.  

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że podejmując umowy powierzenia z tymi placówkami 
intencją Administratora było precyzyjne uregulowanie zakresu „ustawowego” 
powierzenia danych osobowych. 

Umowy te zawierały m.in. prawo do kontroli podmiotu przetwarzającego przez 
Administratora, zakres i cel przetwarzania danych, czas obowiązywania umowy, tryb 
zawiadamiania o podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych (wprowadzały 
wzory: wykazów zaakceptowanych tzw. podmiotów podprzetwarzajacych; 
zawiadomienia o stwierdzonym podejrzeniu naruszenia/naruszeniu ochrony danych 
osobowych oraz wniosku o rejestrację/modyfikację/odebranie uprawnień w systemie 
informatycznym).     

Pozostałe umowy dotyczyły m.in. hostingu bazy danych aplikacji do planowania 
budżetu; usługi konserwacji baz danych rejestru mieszkańców i wyborców; usług 
dowozu uczniów do szkół integracyjnych wraz z zapewnieniem opieki podczas 
przejazdów oraz powierzenia danych osobowych zawartych w dokumentacji 
archiwalnej przeznaczonej do zniszczenia. 

(akta kontroli str. 414, 415, 416-420) 

Kontrolą objęto siedem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 
zawartych przez UMiG, tj.:  

 umowę na wykonywanie usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad 
prawidłowością funkcjonowania oprogramowania zainstalowanego w UMiG (bazy 
danych m.in. do obsługi: podatkowej, odpadów komunalnych, opłat lokalnych, 
dzierżawy, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, obiegu dokumentów oraz 
użytkowanie wieczystego) wraz z klauzulą powierzenia przetwarzania danych 
osobowych; 

 sześć odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, które 
odnosiły się do obowiązujących między stronami umów (głównych) 
o świadczenie usług (w celu realizacji tych umów).  

Urząd zawierał takie umowy od 14 grudnia 2018 r. do 26 września 2019 r. Dotyczyły 
one: 

 powiadamiania mieszkańców za pośrednictwem SMS; 

 udostępnienia serwera wirtualnego, prowadzenia poczty elektronicznej, 
prowadzenia hostingu strony internetowej; 

                                                      
31 Ww. Administrator wyjaśnił, że po ustaniu zatrudnienia jednej z badanych osób w UMiG dokonywane były 

w ww. systemie czynności związane z wyłączeniem, przeniesieniem oraz modyfikacją danych na koncie 
użytkownika. 
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 używanie oprogramowania (systemów informatycznych) do przechowywania 
i udostępniania danych osobowych zgromadzonych w aplikacjach: arkusz 
organizacyjny szkół i przedszkoli, nabór elektroniczny do jednostek oświatowych;  

 usług transmisji on-line obrad Rady Miasta i archiwizacji nagrań na serwerach 
wykonawcy (dane osobowe w postaci wizerunków, imion i nazwisk, funkcji – 
w przypadku radnych oraz imion i nazwisk, stanowisk, nr telefonów i adresów 
email – w przypadku pracowników Urzędu); 

 udzielania i rozliczania wykorzystania dotacji dla ww. niepublicznych placówek 
oświatowych (dwie umowy).  

Kontrolowane umowy powierzenia przetwarzania zawierały postanowienia zgodne 
z RODO, tj. określały: przedmiot umowy (zakres powierzenia danych i kategorii 
osób, których dane te dotyczą), charakter i cel przetwarzania, zakres przetwarzania 
(zadania wynikające z umowy głównej), kategorie (rodzaj) danych osobowych, 
prawa i obowiązki Administratora oraz okres obowiązywania (czasu przetwarzania 
i czasu do usunięcia danych). 

(akta kontroli str. 414-420, 642, 645-660, 692-718, 719-722, 723-733, 734-744) 

IOD wskazał, że przeważająca część powierzeń przetwarzania danych wiązała się 
z czynnościami przetwarzania dokonywanymi w siedzibie Administratora pod jego 
nadzorem, tj. czynności wynikające z konieczności udzielenia wsparcia 
użytkownikom aplikacji dziedzinowych przed podmiot przetwarzający, wykonanie 
prac serwisowych, realizacja usług doradztwa podatkowego. Dodał, że czynności 
przetwarzania polegające na przechowywaniu, udostępnianiu i archiwizowaniu 
danych osobowych Administratora wykonywały podmioty, z którymi wiąże 
Administratora wieloletnie doświadczenie we współpracy, podczas której nie 
odnotowano u przetwarzających naruszeń systemu ochrony danych osobowych. 
IOD zaplanował przy tym kontrolę niepublicznych jednostek oświatowych 
(na styczeń/luty 2020 r. w losowo wybranych 25% podmiotach) oraz kontrolę 
podmiotu świadczącego usługi transmisji i archiwizacji sesji Rady Miasta (w marcu 
2020 r.).   

(akta kontroli str. 642, 643-644) 

W okresie objętym kontrolą UMiG zawarł dziewięć umów (według stanu na 
30 października 2019 r.), na podstawie których wykonywał zadania podmiotu 
przetwarzającego dane osobowe w imieniu administratora. Kontrolą objęto cztery 
umowy, które dotyczyły: 

 świadczenia usługi informatycznej w postaci udostępniania, przechowywania 
i archiwizowania bazy danych (na serwerach Urzędu) oraz aplikacji „e-D.”: 
o umowa zawarta ze Strażą Miejską w Wieliczce w dniu 2 stycznia 2019 r.; 
o umowa zawarta z MGOPS w dniu 2 stycznia 2019 r.; 

 powierzenia przetwarzania danych osobowych członków MPKOP (umowa 
zawarta z MPKOP w dniu 2 stycznia 2019 r.); 

 powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z przechowywaniem 
na serwerach Urzędu bazy danych oraz aplikacji „e-D.” wykorzystywanych przez 
MGOPS; 

 powierzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji archiwalnej, której 
upłynął okres po jakim należy ją przekazać do Archiwum Narodowego (projekt 
przekazany przez Urząd 25 października 2019 r.)32. 

We wszystkich ww. przypadkach powierzenie przetwarzania danych osobowych 
odbywało się na podstawie umów/porozumień (stanowiących tzw. inny instrument 
prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO). Porozumienia te m.in. wskazywały 

                                                      
32 Umowa została uzgodniona pomiędzy stronami 25 października 2019 r. Do dnia 6 grudnia 2019 r. UMiG nie 

otrzymał podpisanej umowy. 
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charakter i cel przetwarzania, rodzaje powierzonych danych, kategorie osób oraz 
czas powierzenia danych. Określone w porozumieniach obowiązki podmiotu 
przetwarzającego (UMiG jako tzw. procesora) obejmowały m.in. obowiązki 
zachowania tajemnicy przez osoby przetwarzające dane oraz ich przeszkolenia 
z ochrony danych osobowych. W porozumieniach przewidziano tzw. podpowierzenie 
przetwarzania (dla podmiotu świadczącego usługi informatyczne dla Urzędu).      

Ponadto w UMiG w okresie objętym kontrolą podstawą prawną do powierzenia 
danych były zasady przetwarzania danych osobowych opracowane przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego, wydane na podstawie wytycznych do RPO 2014-
2020. Zasady te odnosiły się do trzech projektów, które były/są realizowane 
w Urzędzie od czerwca 2017 r. do czerwca 2020 r.    

(akta kontroli str. 195-196, 197-202, 414, 415, 421, 574-605, 676-691) 

2.3. Prowadzenie w UMiG monitoringu wizyjnego 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie prowadzono monitoring wizyjny 
na podstawie zarządzenia Nr 328/2018 Burmistrza z dnia 31 grudnia 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego w UMiG w Wieliczce. 
Monitoring został wprowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników 
oraz ochrony mienia wewnątrz czterech budynków UMiG oraz terenu wokół nich. 
Funkcjonował on przez całą dobę; rejestracji i zapisowi podlegał tylko obraz. 
Monitoring nie obejmował pomieszczeń biurowych i sanitarnych oraz szatni. 

Miejsca objęte monitoringiem były oznakowane tabliczkami informacyjnymi 
zawierającymi m.in. informację o Administratorze. Nagrania przechowywane były 
przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania (po tym czasie podlegały 
usunięciu podczas automatyczne nadpisanie), z zastrzeżeniem przechowywania 
danych do prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie 
przepisów prawa. Monitoring nie obejmował pomieszczeń wyłączonych na 
podstawie art. 222 Kodeksu pracy33.  

Na podstawie oględzin (18 grudnia 2019 r.) stwierdzono, że powyższe było zgodne 
z ww. zarządzeniem Nr 328/2018 Burmistrza z dnia 31 grudnia 2018 r.    

Przewidziano udostępnienie danych z monitoringu dla firm zajmujących się 
konserwacją systemu monitoringu i ochroną danych osobowych. Anonimizacja była 
przeprowadzana z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji lub poprzez dokonanie 
anonimizacji dla poszczególnych kadrów (zdjęć). Procedura przewidywała także 
anonimizację wizerunku osób, których żądanie nie dotyczyło, w przypadku realizacji 
prawa dostępu do nagrania34. 

(akta kontroli str. 248, 249-250, 340-346, 803) 

2.4. Ochrona systemów informatycznych 

W wyniku oględzin serwerowni UMiG (24 września 2019 r.) stwierdzono, 
że monitoring jej pomieszczenia był prowadzony poprzez rejestrację obrazu. 
W serwerowni zamontowano alarm przeciwwłamaniowy i zabezpieczono okno 
(krata) oraz drzwi (zamki atestowane). Wewnątrz serwerowni znajdowała się czujka 
i sygnalizator alarmu przeciwpożarowego i jedna (ważna) wolnostojąca gaśnica 
(przeznaczona do gaszenia urządzeń pod napięciem) oraz działał system 
klimatyzacji namiarowej.  

                                                      
33 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.); dalej w skrócie: „KP”. 
34 W załącznikach do ww. Regulaminu określono: stosowane środki techniczno-organizacyjne systemu 

monitoringu wizyjnego; procedurę określającą zasady anonimizacji danych osobowych zarejestrowanych w 
tym systemie przed ich udostępnieniem; wzór oświadczenia pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu oraz 
wzór oświadczenia pracownika o tym, że został poinformowany o jego wprowadzeniu oraz klauzulę 
informacyjną o monitoringu.   

Opis stanu 
faktycznego 
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Urządzenia serwerowni podłączone były do układu podtrzymywania napięcia „UPS”. 
Centralka klimatyzacji (niezależne klimatyzatory) powiadamiała (automatycznie) 
odpowiedzialnych pracowników Wydziału IT Urzędu o zmianach granicznych 
zakresów temperatury wewnątrz serwerowni. W przypadku zaniku napięcia 
następowało również automatyczne powiadomienie odpowiedzialnych pracowników 
tego Wydziału. 

W pomieszczeniu znajdowały się serwery w szafach typu „RACK” (na podwyższeniu 
nad podłogą). Zapewniały one m.in. tworzenie kopii bezpieczeństwa baz danych 
UMiG. Stan okablowania był bardzo dobry (nie występowały widoczne ślady 
mechanicznych uszkodzeń izolacji). Przez pomieszczenie serwerowni nie 
przebiegały rury. 

(akta kontroli str. 188, 189-191, 371, 425-426, 427-428, 459) 

Procedura tworzenia kopii zapasowych w UMiG została opisana w Instrukcji ZSI. 
Zgodnie z tą procedurą tworzenie kopii zapasowych odbywać się powinno podlegać 
rejestracji zgodnie z wzorem rejestru tworzenia kopii, stanowiącym załącznik do 
Instrukcji ZSI. Prowadzenie rejestru nie było wymagane w przypadku 
wykorzystywania do archiwizacji zasobów systemu centralnej kopii bezpieczeństwa. 
Rejestr był prowadzony w formie elektronicznej. Procedura wskazywała przypadki, 
w których należało wykonywać kopie bezpieczeństwa (m.in. przed zmianą wersji 
programów). Ewidencja kopii bezpieczeństwa tworzona była poprzez system 
informatyczny zgodnie z przyjętymi procedurami.  

(akta kontroli str. 7-123, 248, 249-250, 347-349) 

Pod względem form ochrony fizycznej i technicznej pomieszczeń w budynkach 
UMiG oraz posiadanej infrastruktury informatycznej: 

 budynki Urzędu podlegały dozorowi i ochronie polegającej na całodobowym 
monitorowaniu przez agencję ochrony, w tym za pomocą systemu alarmowego 
zamontowanego w poszczególnych budynkach; 

 pomieszczenia w budynkach były zamykane na klucze, pobierane 
z pomieszczeń zabezpieczonych kodem dostępu35; 

 wybrane pomieszczenia wyposażone były w szafy zamykane na klucz, w tym 
metalowe; 

 w budynkach (na korytarzach) znajdowały się kamery rejestrujące osoby 
wchodzące i wychodzące oraz poruszające się po korytarzach; 

 zapewniano ochronę przeciwpożarową pomieszczeń UMiG; 

 dodatkowe (szczególne) zabezpieczenia stosowano w przypadku pomieszczeń 
archiwum i kas Urzędu.   

W UMiG obowiązywały w tym zakresie: 

 zarządzenie Nr 128/2015 Burmistrza z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia 
uprawnień dostępu osób do stref ochronnych oraz postępowania z kluczami do 
pomieszczeń i szaf w strefach ochronnych w UMiG. Zarządzenie to określało 
m.in. rejestry wejść i wyjść do pomieszczeń stref ochronnych, rejestr pobierania 
i zwrotu kluczy do szaf metalowych; 

 zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Planu Ochrony Informacji 
Niejawnych w Urzędzie.      

(akta kontroli str. 425-426, 427-428, 444, 445-451, 452-458, 460-469, 470-471)  

                                                      
35 Procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczeń pomieszczeń i obiektów były uregulowane 

w zarządzeniu Nr 165/2012 Burmistrza z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku 
służbowego „Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia 
pomieszczeń i obiektów UMiG” (ze zm.). 
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W UMiG według stanu na 31 października 2019 r. zainstalowano systemy/programy 
informatyczne zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz do 
przetwarzanych danych osobowych. 

(akta kontroli str. 414, 415, 422-423) 
Podstawowym zabezpieczeniem dostępu do komputerów przyjętym w UMiG były 
login i hasło36.  

Oględziny wybranych losowo 10 komputerów użytkowanych przez pracowników 
Urzędu37, obsługujących wyłącznie wewnętrzne bazy danych i służących do 
przetwarzania danych osobowych, wykazały, że: 

 pracownicy prawidłowo logowali się do systemu komputerowego, tzn. zgodnie 
z obowiązującą w UMiG procedurą zawartą w Instrukcji ZSI; 

 pracownicy byli w stanie zablokować ekran komputera na wypadek czasowego 
odejścia od komputera a następnie go odblokować. 

(akta kontroli str. 245-247) 
W działalności UMiG w zakresie wykorzystywania wdrożonych rozwiązań 
organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych stwierdzono następującą 
nieprawidłowość:  

W dniu oględzin (24 września 2019 r.) w pomieszczeniu serwerowni znajdowały się 
urządzenia komputerowe wycofane z użytku (m.in. ekrany komputerowe, i tzw. 
jednostki centralne) oraz materiały łatwopalne (m.in. meble, papierowe/tekturowe 
opakowania, papier do drukarek). Ponadto w serwerowni nie było systemu kontroli 
dostępu (poza kamerą rejestrującą obraz zamontowaną wewnątrz).  

Taka sytuacja była niezgodna z § 20 ust. 2 pkt 7 i pkt 9 rozporządzenia Rady 
Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych38 oraz 
art. 32 ust. 1 lit. b) w związku z art. 24 ust. 1 RODO.  

IOD oraz dyrektor Wydziału IT wyjaśnili, że w serwerowni (w toku kontroli) 
zainstalowano i uruchomiono system kontroli dostępu dla osób upoważnionych oraz, 
że wyniesiono wszelkie materiały łatwopalne, a także że zostaną wyniesione 
monitory, jednostki centralne wycofane z użytku.  

W wyniku ponownych oględzin (25 października 2019 r.) potwierdzono 
zainstalowanie i uruchomienie systemu elektronicznej kontroli dostępu dla osób 
upoważnionych oraz systemu kontrolowanego otwierania/zamykania drzwi. 
Potwierdzono także usunięcie wycofanych z użytku ww. urządzeń komputerowych 
oraz materiałów łatwopalnych i zapewnienie dwóch gaśnic wolnostojących.   

(akta kontroli str. 188, 189-191, 371, 425-426, 427-428, 459) 

NIK ocenia pozytywnie działania UMiG w obszarze wykorzystywania wdrożonych 
rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych. 

Stwierdzona nieprawidłowość polegające na składowaniu w pomieszczeniu 
serwerowni urządzeń komputerowych wycofanych z użytku oraz materiałów 
łatwopalnych oraz brak systemu kontroli dostępu do serwerowni, nie miały 
charakteru zasadniczego i nie były związane z kluczowymi ryzykami dla ocenianego 
obszaru. 

                                                      
36 Dodatkowo pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego korzystał z komputera 

przenośnego, który posiadał zainstalowany system szyfrujący dysk twardy. 
37 Oględzinami objęto grupę pracowników Wydziałów: Szkół i Przedszkoli, Mienia Gminnego oraz 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 
38 Dz. U. z 2017 r. poz. 2247. 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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3. Zarządzanie danymi osobowymi przetwarzanymi, w tym 
gromadzonymi w UMiG 

3.1. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych 
osobowych 

W okresie objętym kontrolą UMiG nie zgłaszał do UODO przypadków naruszenia 
ochrony danych osobowych. 

(akta kontroli str. 195-196, 197-202) 

3.2. Postępowanie z danymi osobowymi 
W okresie objętym kontrolą do UMiG nie zgłoszono: żądania dotyczącego usunięcia 
danych osobowych oraz żądania sprostowania bądź uzupełnienia niekompletnych 
danych.  

(akta kontroli str. 195-196, 197-202) 

W wyniku oględzin ogólnodostępnych pomieszczeń UMiG (24 września 2019 r.) 
ustalono, że tablice informacyjne znajdujące się w holach, na korytarzach i w salach, 
w których odbywała się rejestracja i obsługa klientów w lokalizacjach Urzędu, nie 
zawierały danych osobowych39. 

(akta kontroli str. 188, 192-194, 370) 
Sekretarz Gminy wskazał, że w okresie objętym kontrolą w UMiG: 

 nośniki danych niszczone były mechanicznie we własnym zakresie zgodnie 
z Instrukcją ZSI; 

 usuwanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania określony 
w jednolitym rzeczowym wykazie akt upłynął, a dyrektor Archiwum Państwowego 
wyraził zgodę na jej zniszczenie, odbywało się na podstawie umów zawartych 
z podmiotami zewnętrznymi (ostatnia umowa powierzenia przetwarzania danych 
osobowych zawartych w dokumentacji archiwalnej przeznaczonej do zniszczenia 
pochodziła z 28 października 2019 r.); 

 niszczenie dokumentacji niearchiwalnej wyłączonej ze stosowania przepisów 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych40, odbywało się 
w siedzibie Administratora za pomocą niszczarek.  

Na podstawie protokołów zniszczenia nośników komputerowych z czerwca i grudnia 
2018 r. oraz z lutego i maja 2019 r. stwierdzono, że stosowano w Urzędzie 
procedurę niszczenia nośników informatycznych (wskazano na: rozkręcanie dysków 
i niszczenie mechaniczne talerzy).     

(akta kontroli str. 414, 415, 424, 642, 643-644, 666, 667-670, 671-675) 

3.3. Ochrona danych osobowych pracowników  

W okresie objętym kontrolą UMiG jako pracodawca i administrator danych 
osobowych informował pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych 
poprzez: 

 przedstawienie na piśmie (do zapoznania się i indywidualnego podpisania): 

 klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania ich danych osobowych; 

 klauzuli informacyjnej opisującej cele, zakres i sposób funkcjonowania 
monitoringu wizyjnego wraz z oświadczeniem pracodawcy o wprowadzeniu 
monitoringu wizyjnego (art. 222 KP), podpisane przez Administratora wraz 

                                                      
39 Oględzinami objęto pięć lokalizacji UMiG, tj.: ul. Powstania Warszawskiego 1 (siedziba), ul. E. Dembowskiego 

59 (lokalizacja tymczasowa), ul. J. Słowackiego 49 (lokalizacja tymczasowa), ul. Pocztowa 1 oraz ul. 
H. Sienkiewicza 2. 

40 Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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z oświadczeniem pracownika o tym, że został poinformowany 
o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego;  

 klauzuli informacyjnej opisującej cele, zakres i sposób funkcjonowania 
monitoringu poczty elektronicznej oraz elektronicznych narzędzi pracy 
wykorzystywanych przez pracowników (na podstawie art. 223 § 1 KP) wraz 
z oświadczeniem pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu pracy przy 
wykorzystaniu komputerów służbowych, podpisane przez Administratora wraz 
z oświadczeniem pracownika o tym, że został poinformowany 
o wprowadzeniu takiego monitoringu; 

 przedstawienie formularza dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w postaci wizerunku pracownika (utrwalonego w formie zdjęcia) 
na identyfikatorze służbowym w celu poprawy komunikacji z klientami Urzędu 
wraz z klauzulą informacyjną41; 

 przedstawienie formularza dobrowolnej zgody na przetwarzanie (prywatnego) 
numeru telefonu pracownika podanego w kwestionariuszu osobowym 
wyłącznie w celach służbowych wraz z klauzulą informacyjną; 

 przedstawienie formuły dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w związku z ubieganiem się przez pracownika wraz 
z uprawnionymi członkami jego rodziny o świadczenia z ZFŚS; 

 oznaczenie terenu monitorowanego poprzez umieszczenie: piktogramu wraz 
z tzw. warstwowym (skróconym) obowiązkiem informacyjnym. 

(akta kontroli str. 195-196, 197-202, 203-244) 
Wszystkie ww. dokumenty znajdowały się poza aktami pracowniczymi (w odrębnym 
zbiorze dokumentów, przechowywanym przez Dyrektora Wydziału Spraw 
Administracyjnych i Kadr). Potwierdzono to poprzez kontrolę tego zbioru 
dokumentów i akt pracowniczych odnoszących się do pracowników dwóch z 24 
komórek organizacyjnych UMiG: Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji 
Społecznej (9 pracowników) oraz Wydziału Spraw Obywatelskich (7 pracowników)42. 

W aktach ww. pracowników (część B) znajdowały się oświadczenia o zapoznaniu 
się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) i zobowiązania do ich 
przestrzegania z lat 2007-2017. Były one wymienione w wykazie dokumentów 
zamieszczonym w aktach. Ponadto w aktach tych znajdowały się, podpisywane 
przez pracowników, informacje o funkcjonujących w UMiG zabezpieczeniach 
w systemach informatycznych z kwietnia 2018 r.  

(akta kontroli str. 372, 373, 382-386, 411-413) 
Kontrolą objęto wybranych 12 umów zlecenia i umów o dzieło, których przedmiot był 
związany z przetwarzaniem danych osobowych (z 47 takich umów zawartych przez 
UMiG w okresie objętym kontrolą, tj. 25% umów).  

Do wszystkich z ww. umów dołączono klauzulę informacyjną o przetwarzaniu 
danych osobowych zleceniobiorcy. W kontrolowanych umowach klauzule te były 
podpisane przez zleceniobiorcę (w tym z oznaczeniem daty podpisu/zawarcia 
umowy). 

(akta kontroli str. 372, 373, 381, 387-397, 745-802)  

W okresie objętym kontrolą w UMiG przeprowadzono 19 postępowań 
rekrutacyjnych. Kontrolą objęto pięć postępowań wybranych w sposób losowy 
(26% postępowań). Ogłoszenia o naborze, w okresie od 30 maja 2018 r. do 11 

                                                      
41 Wskazano pola eksploatacji: identyfikatory pracownicze, zamieszczenie zdjęć w gablotach informacyjnych 

w siedzibie UMiG.  

42 M.in. czterech badanych pracowników nie wyraziło zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci 
wizerunku. 
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września 2019 r., zawierały informację odnoszącą się do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych43.  

W ogłoszeniach tych wskazano: administratora danych osobowych kandydatów do 
pracy (Burmistrza), cel przetwarzania (realizacja procesu rekrutacji), w tym 
udostępnianie w zakresie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania w BIP oraz na 
tablicy ogłoszeń w UMiG – w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury 
rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych44. Dane te miały nie być udostępniane innym odbiorcom45. 

Począwszy od 28 sierpnia 2018 r. ogłoszenia o naborze zawierały także informację, 
że wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z RODO oraz ustawą 
o pracownikach samorządowych. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że powodem podawania nieistniejącej podstawy prawnej 
dotyczącej ochrony danych osobowych (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych) było używanie funkcji „kopiuj/wklej”. Dodał, 
że pomimo oczywistej pomyłki wykonano obowiązek informacyjny wobec 
kandydatów, a kandydaci składający dokumenty aplikacyjne potwierdzali pisemnie 
zapoznanie się z klauzulą informacyjną, będącą załącznikiem do przedmiotowych 
dokumentów (dostępnych w BIP). Dodał także, że od 15 listopada 2019 r. 
wprowadzono korektę do szablonu formularza ogłoszenia o naborze.    

(akta kontroli str. 372, 373, 398, 399-402, 407-410) 
Zgodnie z rejestrem czynności przetwarzania prowadzonym w UMiG przyjęto 
trzymiesięczny okres przechowywania informacji o kandydatach do pracy 
w Urzędzie. Sekretarz Gminy dodał, że dokumenty aplikacyjne kandydatów 
odsyłane były pocztą bezpośrednio po zakończonym naborze. Inne osoby poza 
procesem rekrutacji nie mogły składać swoich aplikacji (w przypadku pozostawienia 
takich dokumentów były one natychmiast niszczone). Informacja o wyniku naboru 
była upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej UMiG oraz w BIP 
przez okres trzech miesięcy. Uzasadnieniem przyjętego terminu było zarządzenie 
Nr 30/2010 Burmistrza z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska 
w UMiG oraz art. 15 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. 

(akta kontroli str. 291-330, 425-426, 427-428, 472-479) 
W działalności UMiG w zakresie zarządzania danymi osobowymi przetwarzanymi, 
w tym gromadzonymi w Urzędzie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK ocenia pozytywnie działania UMiG w obszarze zarządzania przetwarzaniem 
danymi osobowymi. 

  

                                                      
43 Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm. Ustawa utraciła moc obowiązującą z dniem 25 maja 2018 r. 

44 Dz. U. z 2019 r. poz. 1282; dalej: ustawa o pracownikach samorządowych. 

45 W treści ogłoszenia wskazano także, że jeżeli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej 
informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda 
tej osoby. Osobie, której dane dotyczyły, przysługiwało prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski 
Uwzględniając podjęte w trakcie kontroli działania, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Wobec niesformułowania wniosków pokontrolnych, NIK nie oczekuje odpowiedzi na 
niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Kraków,               grudnia 2019 r. 
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Paweł Lipowski 
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